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Slovo úvodem 

Milí čtenáři,  

nový kalendářní rok je tu a my vám přejeme, abyste se měli lépe než v tom roce minulém nebo 

alespoň stejně tak dobře. A kdyby se náhodou stalo, že to není právě nejlepší, pak vám energii jistě 

dodá Živá voda od našich čtenářů, jejíž recept vám dnes nabízíme. Víte, že pan ředitel by se možná 

stal veterinářem a že jeho zástupkyně má nejraději čokoládové vánoční cukroví? Pokud si přečtete 

rubriku Rozhovor, pak se od našeho vedení dozvíte více. Prohlížíte rádi dřevěné betlémy? V Rubrice 

Povolání se o práci řezbáře dočtete více. Doufáme, že i další pravidelné rubriky vás potěší a budou 

příjemným odreagováním při učení se na pololetní písemky.  

Mějte se pěkně a ať se vám vaše pololetní vysvědčení líbí!                                      Redakce 

 
 

 

 



 

 

                                          

Školní okénko 

Soutěž školních časopisů 

Zástupci z redakce školního časopisu se  

27. listopadu v Brně zúčastnili celorepublikové 

soutěže o nejlepší školní časopis roku 2009. 

V soutěži bylo registrováno 116 časopisů a  v Brně 

se sešlo 136 zástupců z řad redaktorů školních 

časopisů vydávaných na základních a středních 

školách. Nebýt chřipkové epidemie, prý by nás bylo 

ještě více. Nejprve jsme měli možnost prohlédnout si a písemně zhodnotit vydávané časopisy 

na jiných školách. Jako redaktoři víme, že tvorba časopisu není snadná a je ovlivněna mnoho 

okolnostmi, a tak každý vystavený časopis si podle nás zasloužil pochvalu, každý byl 

originální a vždy něčím zajímavý. Po oficiálním přivítání s pořadateli a seznámení 

s programem dne jsme se rozešli na workshopy. Redaktoři ze základních škol měli možnost se 

zúčastnit povídání o digitálním fotografování, nebo zábavného workshopu, kde si vyměňovali 

své zkušenosti při vydávání časopisu a hráli hry. Po obědě ve formě bagety proběhlo 

vyhlášení výsledků. Porota tvořená z profesionálních novinářů, grafiků a partnerů ocenila 

titulem Školní časopis roku 2009 časopis Puzzle ze Základní školy v Třešti.  

To, že jsme  z Brna neodjížděli s oceněním, nám odvahu k psaní nevzalo a spíše naopak, dál 

se budeme snažit náš časopis vylepšovat a zároveň věříme, že i vy- čtenáři svými nápady a 

příspěvky nám k naplnění tohoto cíle pomůžete. Ve školním časopise je místo i pro tvůj 

článek, tak neváhej a napiš!    

Promítání 

To, že Olešnice je již deset let městem, jsme si 

připomněli při promítání filmu „Deset let města“. Ve 

filmu jsme shlédli akce, které se v městě během 

deseti let udály. Film se mi líbil a nejvíce snad moji 

spolužáci ještě „zamlada“.   



 

 

Červená stužka  

První prosincový den si celý svět připomíná 

Den boje proti AIDS. Proto ani naše škola 

nezůstala k lidem trpící touto nemocí 

lhostejná a v rámci kampaně Červená stužka 

uspořádala peněžní sbírku.  

Dobrovolníci, kteří se chtěli podílet na 

vybírání peněz byli proškoleni od paní 

učitelky Němečkové. Dozvěděli jsme se, jak 

působí virus HIV, jaké příznaky jsou 

charakteristické pro nemoc AIDS, zda lze tuto nemoc léčit a jak, kdy vznikla a proč se pořádá 

kampaň Červená stužka. Paní učitelka měla připravenou i zvukovou nahrávku, z níž jsme si 

poslechli pána, který pracuje v České společnosti AIDS pomoc, sám je HIV pozitivní a líčil 

zde, jak se on a jeho blízcí vyrovnávali s informací, že je nemocný. Dále jsme si poslechli, 

kolik lidí je v ČR HIV pozitivních, jaká je dostupnost testů v ČR, jaká je situace v Rusku a na 

Ukrajině.  

Vybaveni teorií, vizitkou, stužkami a vaky na peníze 

jsme 2. prosince vyrazili do tříd ve škole a také do 

ulic.Většina oslovených občanů k nám byla vstřícná a 

ochotně také odpovídali na otázky, kterými jsme se 

snažili vypátrat, co sami o nemoci vědí. Zjistili jsme, 

že vědomosti o této problematice nejsou u veřejnosti 

zrovna výborné, a tak jsme je rádi poučili:-).   

Po dopoledním „sbírkovém maratonu“  jsme zapečetěné 

vaky rozdělali a vybrané peníze spočítali. Vybraná částka 

činila 4 568 Kč, za což patří dík všem, kteří přispěli. 

Děkujeme! 

Pokud vás zajímají některé informace o AIDS, pak si 

přečtěte rubriku Události.  

 

 

 



 

 

Ukáži, co dokáži 

Zúčastni se soutěže, ve které dostaneš úkol, který navrhl 

třeba právě tvůj spolužák. Přihlas se a řekni „Ukáži, co 

dokáži“. Tak nějak zněl text na plakátu, který mě zaujal a 

rozhodla jsem se soutěže zúčastnit. Týden před soutěží si 

zájemci vylosovali zadání úkolu. Vylosované úkoly byly 

následující: ukáži, že hlas zvířat poznat dokáži, ukáži, že 

státní hymnu poznat dokáži, ukáži, že malovat ústy dokáži, 

ukáži, že točit kruhy dokáži a můj úkol - ukáži, že vánočku 

uplést dokáži. Týden příprava na natrénování pletení 

vánočky ze čtyř, tří a dvou copů, se zdál dlouhá doba. Avšak 

určitě to znáte: teď není čas, nechce se, nechápu to atd. A najednou soutěžní den byl tady a já 

pletení vánočky pochopila až asi hodinu před začátkem soutěže. Uplést vánočku za dvě 

minuty, to bude něco! A věřte, že celé soutěžní odpoledne se bylo na co dívat. Soutěžení bylo 

napínavé, až se nám někdy dech málem zastavil. Soutěžící jsme povzbuzovali a drželi jim 

pěsti. Malování ústy od Lenky Havlové bylo téměř jako od profesionálky nebo Terezie 

Novotná, Markéta Adamcová, Renata Cízlová předvedly vynikající bezchybný výkon při 

poznávání hlasů ptáků. A jak jsem dopadla já? Já jsem svůj úkol také s vypětím všech sil 

zvládla a byla jsme ráda, že jsem se zase naučila něco nového. Soutěžní odpoledne jsme si 

užili se spoustou legrace, napětí a protože jsme všichni ukázali, že jsme dokázali, tak jsme si 

zasloužili diplom a věcnou odměnu.  

 

Namaluj si svícen 

Namalovat si skleněný svícen barvami na sklo, mohli 

všichni, kteří 14. prosince přišli do školní kuchyňky, kde 

tvoření probíhalo. Soustředění a fantazie na vytvoření 

originálního výtvoru měli malíři spoustu, a tak si odnášeli 

pěkné svícny, které jim třeba právě o Vánocích s hořící 

svíčkou zdobily sváteční stůl.   

 

 

 



 

 

Zpíváme pro radost 

Lidové a vánoční písně v podání školního sboru 

Campanela Olé se 6. prosince ozývaly 

v prostorách kunštátského zámku. Přestože na 

zámku byla zima, byli jsme spokojeni a rádi, že 

jsme návštěvníkům svým zpěvem mohli 

zpříjemnit atmosféru před Vánocemi. Protože 

nás zpívání baví a rádi děláme radost našim 

posluchačům, tak jsme ještě za týden měli vánoční zpívání na radnici v Olešnici. 

Návštěva sv. Mikuláše 

Byl jsem hodný? Co umím za básničku? Kam se 

schovám? Podobné otázky s vytřeštěnýma očima si 

kladli někteří žáci ve škole, když na návštěvu přišel 

Mikuláš v doprovodu nejen andělů, ale i pekelníků 

s velkými pytli. Nakonec se dětem podařilo čerty 

přesvědčit, že byly hodné, že se pilně učí a také 

někdy nutná přímluva učitelů napomohla, že místo 

výletu do pekla se konala nadílka od štědrého 

Mikuláše.   

Vánoční trhy 

První neděli adventní olešnické náměstí opět ožilo 

vánočním jarmarkem. Nejen stánky s tradičními 

výrobky, ale také výstava dravců a šermířské 

vystoupení zaujali snad každého návštěvníka. A kdo si 

chtěl vlastnoručně vyrobit nějakou vánoční dekoraci či 

přání pro své známé, pak měl příležitost přijít na 

vánoční dílnu.  

 

 



 

 

Rozhovor s panem ředitelem Vladimírem Hélem 

 

 

 

O poskytnutí rozhovoru pro časopis jsme tentokrát požádali našeho pana ředitele Vladimíra 

Héla. Pan ředitel si velmi ochotně pro nás udělal čas a pečlivě odpovídal na naše dotazy.    

 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?  

Říká se, že čím chce člověk být, když je malý, se většinou nestane, že se většinou stane něčím 

úplně jiným. U mě se z padesáti procent podařilo realizovat to, čím jsem chtěl opravdu být. Já 

jsem od malička chtěl být veterinářem, protože mám rád zvířata všeho druhu, nebo učitelem, 

protože v naší rodině, hlavně ze strany maminky, mělo učitelství velkou tradici. Nakonec 

zvítězilo učitelství, stal jsem se učitelem a nic to nemění na tom, že mám zvířata stále rád a že 

se s nimi setkávám, kde můžu.         

Od kdy učíte na naší škole a jak dlouho jste ředitelem? 

Na školu jsem přišel v roce 1991, rok jsem působil jako zástupce ředitele a od roku 1992 jsem 

ředitelem.  

Učil jste ještě někde jinde? 

Učil jsem. Do Olešnice jsem přišel ze Základní školy Letovice, kde jsem učil od roku 1986 do 

roku 1991 než jsem přicházel sem.  

Jakou máte aprobaci? 

Moje aprobace je učitelství pro první stupeň. Takže učím celou tu dobu, co jsem v Olešnici, 

na prvním stupni.  

A co letos ve škole učíte? 

Letos učím to stejné, co učím celých devatenáct let, a to je matematika. Takže vlastně neučím 

na základní škole téměř nic jiného, než je matematika. Některé roky přibude vlastivěda, ale 

většinou je to matematika dětí od třetí do páté třídy.  

Co se Vám tady ve škole líbí? 

Tak líbí se mi toho hodně. Ale v poslední době se mně líbí hlavně to, že se podařilo sehnat 

hromadu peněz na to, aby se škola změnila k lepšímu. Aby se zlepšily podmínky jak po 

stránce vybavení, tak i po stránce podmínek pro výuku. Takže dobře všichni žáci si všímají a 

uvědomují, že za poslední dva roky se toho hodně změnilo, ať už se to týká zateplení, oken, 

vybavení, výměny radiátorů a tak dál. Jenom tak pro zajímavost- za poslední rok a půl se do 



 

 

školy investovalo 25 miliónů korun na tyto stavební úpravy a další peníze se ještě podařilo 

získat a budou v dohledné době proinvestovány. Takže například do konce prosince se 

podařilo dokončit třetí počítačovou učebnu vedle dílen, kde byl dřív kabinet dílen a nejpozději 

v tomto kalendářním roce bude úplně nová horní počítačová učebna a úplně nová učebna 

jazyků.  

Co Vás baví na této práci?  

Na této práci mě baví to, kvůli čemu jsem chtěl učitelství dělat, a to je práce s dětmi. Baví mě, 

když člověk vidí, že do těch, co ze začátku něco neumí, se podaří dostat něco a vidí, že potom 

něco umí. Většinou je to tak dané úplně u všech případů.    

Jste spokojen se žáky na škole? 

Tak se žáky na naší škole jsem ve velké většině spokojen. Nelíbí se mně přístup některých 

jednotlivců k plnění svých povinností, které by ve škole plnit měli, a nelíbí se mi přístup 

některých jednotlivců právě k novému vybavení školy, že se vlastně i v tak krátké době 

objevily věci, které byly poničeny. Čili někdo má zřejmě tendenci upozorňovat na sebe za 

každou cenu a nemá na to, aby si uvědomil hodnotu těchto věcí. Takže to se mně u některých 

žáků nelíbí.  

A jak jste spokojen s učiteli? 

S učiteli platí něco podobného jako u žáků. S většinou, s velkou většinou jsem spokojen.  

Když jste byl žák chodil jste rád do školy? 

Žáci, kteří budou tvrdit, že vždycky chodí rádi do školy, si myslím, že moc neexistují. Takže 

chodil jsem do školy někdy rád, někdy nerad, podle toho, co jsem věděl, že mě čeká, podle 

toho, co jsem věděl, na co se mám těšit nebo z čeho spíš mám mít obavy. Takže rád jsem do 

školy chodil někdy, ale samozřejmě byly i dny, kdy se mně do školy nechtělo.        

Co Vás nejvíce bavilo? 

Bavily mě přírodovědné předměty. Bavil mě přírodopis, zeměpis, bavila mě fyzika. Méně mě 

bavila chemie a ač učím už devatenáct let pouze matematiku, tak mě matematika moc 

nebavila.  

Byl jste spíše vzorný žák nebo naopak? 

No, tak ani vzorný ani naopak. Byl jsem tak něco mezi. Co se týká prospěchu, tak jsem byl 

bezproblémový žák na základní škole. Co se týká kázně, tak někdy se nějaké drobnosti 

samozřejmě objevily, nebyl jsem úplně vzorový žák,  ale moje kázeňské přestupky byly spíš 

drobnosti, které nevyžadovaly nějaké přísnější kázeňské potrestání formou důtek nebo 

dokonce snížených známek z chování.        

 



 

 

Jaké máte rád jídlo? 

Skoro všechno. Nejraději mám vepřo, zelo, knedlo, svíčkovou, kuře na jakýkoli způsob, 

zapékané brambory.    

Jakou zemi jste navštívil a líbilo se Vám tam a proč?  

Protože cestování je vlastně mojí největší zálibou a většinu volného času, který mám a i 

peněz, tak investuji do cestování, tak jsem navštívil celou řadu zemí. Navštívil jsem asi dvacet 

pět států.  V té evropské části jsem navštívil řadu států od těch hodně atraktivních, jako jsou 

například Belgie, Francie, Německo, Anglie, Španělsko, Itálie, Řecko, ale některé i méně 

atraktivní jako jsou například Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina. Zvláštní postavení pro mě 

v Evropě má Chorvatsko, kam jsem se poprvé dostal v roce 1976 a od roku 95 tam jezdím 

každoročně. Takže to je zvláštní stát, kde se mi líbí úplně všechno a kam se moc rád vracím. 

Co se týká ostatních států, kde se mně hodně líbilo. Líbilo se mně moc na Krétě, kde jsem měl 

možnost vidět celou řadu zajímavých historických památek. Před třemi roky jsem měl 

možnost pobývat ve Venezuele v Jižní Americe, kde se mně líbila celá řada věcí kromě 

samotného ostrova Margarita, kde jsme pobývali, který je v Karibiku. Měl jsem možnost se 

dostat do pralesů na řece Orinoko a pobývat dva dny s domorodými Indiány, kteří žijí i 

v dnešní době tak, jak žili před několika sty lety. Viděl jsem na vlastní oči největší vodopád 

na světě, národní park Canaima a tak dál. Loni jsem byl na Kubě. Kuba je také moc pěkná, 

nachází se v podobné oblasti jako Venezuela, to znamená v Karibiku. Zase kromě výletů na 

nejbližší ostrůvky mě zaujalo hlavně to, že jsem tři dny trávil přímo v Havaně. Strávil jsem 

noc v nejluxusnějším hotelu Hilton a měl jsem možnost poznat život Havany jednak v těch 

luxusnějších částech pro turisty, ale i v těch chudších částech a zajímavý je třeba noční život 

Havany, procházka noční Havanou stála za to.   

A je nějaké místo, kde se Vám nelíbilo? 

Není. Z těch států, které jsem navštívil, ať už na delší dobu nebo na kratší. Každý stát je jiný 

každý stát nabízí něco jiného, ale v každém státě se dá najít něco příjemného, ať už se to týká 

přírodních podmínek, kultury, povahy lidí. I když se od sebe liší, zmiňovaná Ukrajina, 

Rumunsko se bude diametrálně lišit od Venezuely nebo od Kuby, každý stát má něco, všude 

se dá najít něco pěkného a všude se vyplatí podívat.    

Dáváte si novoroční předsevzetí? 

Většinou si žádná novoroční předsevzetí nedávám, protože se je většinou stejně nedaří plnit. 

Ale letos jsem si říkal, že by stálo za to, pokusit se změnit své stravovací návyky, které 

zejména v konci roku nebyly úplně ideální.   

 



 

 

Chcete něco vzkázat čtenářům našeho časopisu? 

Jednak bych chtěl vzkázat všem čtenářům a vůbec všem žákům naší školy, aby školu nebrali 

jako nutné zlo, ale aby se ji snažili pochopit jako instituci, která je tu pro ně, která se jim snaží 

pomoci, která má za úkol je připravit pro další studium i pro další život a ta škola se snaží toto 

naplnit. I když se vám to někdy zdá zbytečné nebo přehnané, tak opravdu tím cílem je, abyste 

na tom byli co nejlépe. Snahou všech učitelů na naší škole je, abyste byli úspěšní, ne abyste 

byli neúspěšní, takže bych rád, aby to žáci tímto způsobem chápali. A chtěl bych také vyřídit 

všem žákům naší školy, aby četli váš časopis.    

 

                                                           Děkujeme za rozhovor. 

 

Rozhovor se zástupkyní ředitele paní učitelkou Drahomírou Bednářovou 

 

 

 

Kromě pana ředitele se na vedení školy podílí jeho zástupkyně paní učitelka Bednářová. A tak 

také ona nám ochotně a svižně zodpověděla naše otázky.  

Chtěla jste být vždy učitelka? 

Ano. 

Jak dlouho učíte na naší škole a jak dlouho jste zástupkyní ředitele? 

36 roků a 7 let. 

Učila jste ještě někde jinde? 

Ne. 

Jakou máte aprobaci? 

1.-5. třída plus ruský jazyk. 

Co letos ve škole učíte? 

Češtinu. 

Jste spokojena se žáky ve škole? 

Celkem ano. 

Co se vám líbí ve škole? 

Teď všechno, protože máme vše úplně nové, takže je to tady pěkné. 

 



 

 

Takže byste nic nezměnila? 

Ale tak dalo by se změnit hromadu věcí, jako jsou třeba počítače. Ale to vše přinese čas.  

 

Co Vás baví na této práci? 

Když něco žáky naučím a umí to, tak mě to baví. 

 

Chodila jste jako dítě ráda do školy? 

Vždy na konci prázdnin jsem se do školy těšila, ale jako všichni žáci jsem se do školy někdy 

netěšila.  

 

Co Vás ve škole nebavilo? 

Nebavilo? Snad výtvarná výchova. 

 

A co jste ve škole dělala nejraději? 

Tělocvik, čeština, dějepis.  

 

Byla jste vzorná žákyně?  

Tak průměr. Známky sice výborné, ale zase vzorná, to by se říct nedalo.  

 

Pekla jste na Vánoce? 

Samozřejmě.  

 

Jaké vánoční cukroví máte nejraději? 

Vše, co má čokoládu. 

 

Dáváte si novoroční předsevzetí? 

Nedávám, protože je málokdy splním.  

 

Vzkázala byste něco našemu časopisu? 

Ať se vám daří, ať máte hodně čtenářů a ať vydržíte.  

                                                        Děkujeme za rozhovor. 

 



 

 

Jak pracuje řezbář 

 
 

Pokud jste první neděli adventní navštívili Adventní 

trhy v Olešnici, pak vaší pozornosti jistě neunikla 

výstava dřevěných betlémů. Betlémy, které jste 

mohli obdivovat, byly dílem studenta litomyšlského 

gymnázia Vojtěcha Večeře a jeho dědečka ing. 

Jiřího Slabého.  

„Nejvíce mě na této práci baví to vyřezávání“, 

nadšeně sděluje pan Slabý, který s vyřezáváním 

betlémů začal ve svých dvaašedesáti letech. Byl to 

právě jeho vnuk Vojtěch, který ho k této práci 

nadchnul. Betlémy Vojtěcha okouzlovali od malička. Nejprve to byli vystřihované a skládané betlémy 

z papíru, lepenky, v jedenácti letech začal 

s vyřezáváním betlémů ze dřeva.  

Ke své práci řezbáři používají řezbářské dláto a 

řezbářský nůž. Práce s řezbářskými noži vyžaduje 

jinou techniku držení a je vhodná v podmínkách, kde 

nemáte možnost upnout si materiál. Má méně možností 

řezu  a i výrobky nožem mají jiné tvarování. Oproti 

tomu s řezbářskými dláty je práce snazší, rychleji se 

naučíte základní způsoby držení, materiál je upnutý a 

můžete nástroj držet oběma rukama, máte více možností jak tvarovat materiál. 

 „Čas potřebný k výrobě je různý, záleží na velikosti betlému. „Tento (ukazuje na betlém-viz obr.) mi 

trval asi jeden rok“, skromně sděluje mladý řezbář. „Je to pracné, zdlouhavé a musí být trpělivost“, 

doplňuje dědeček.  

Betlémy tvoří v současnosti nejvíce ze dřeva- lipového, ale mají zkušenosti i s jinými materiály např. 

keramikou a přírodninami. Mladý řezbář získal za svá díla mnohá ocenění u nás i v zahraničí.  

Oběma tvůrcům přejeme i nadále hodně trpělivosti a úspěchů při tvorbě.  

Pokud vás baví práce se dřevem a chcete se stát řezbářem, pak máte možnost studia oboru řezbářství na středních školách a 

učilištích, např.:  

Tvarování dřeva a řezbářství - Soukromá střední umělecká škola Ostrava, Hasičská 44, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

Umělecký řezbář - Střední odborné učiliště uměleckořemeslné, Podkovářská 4, 190 00 Praha 9 

Umělecký řezbář - Střední odborné učiliště nábytkářské a technické, Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské - Střední odborné učiliště nábytkářské a technické, Nový Zlíchov 1, 

150 00 Praha 5 

 



 

 

 

Recepty na živou vodu   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postup: 
 

Tekuté sklo smícháme s ledovou mlhou a mořskou vodou. Tuto sloučeninu dáme  
do klobouku z obří houby a nasypeme do drtičky. Klobouk z obří houby se nám rozdrtí 
a smíchá s dalšími surovinami. Potom smícháme s práškem z černého trpaslíka  
a přidáme špetku ledu z Pluta. Vzniklou hmotu vložíme do lisu a až se hmota dostatečně 
slisuje, přemístíme ji do nezničitelné láhve a opatrně vložíme do nukleárního reaktoru, aby 
se hmota stala tekutou. Potom vložíme elixír do šupiny z mořského okouna  
a uchováváme v teple pod září lupy. 
Konzumace: 
Živou vodu podáváme s kostkou cukru krystalu, jelikož chuť nápoje není dobrá. 
Vodu lze použít i jako lék při léčbě spálenin a zlomenin.  
                                                                                          Z receptů Radka Janečka, 6. B 
 

Ingredience: 
 

� křišťálový led z Pluta 
� prášek z černého trpaslíka 
� klobouk z obří houby 
� mořská voda 
� šupina z mořského okouna 
� ledová mlha 
� tekuté sklo 

Pomůcky: 
 

� nukleární  reaktor 
� lupa 
� nezničitelná láhev 
� lis 
� drtička 

 

Příprava: 
 

Opovážlivec ten, jenž vyrábí „Vodu živou“ si přichystá velký, od skřetů tepaný kotel, postaví ho nad ohniště 
z mahagonového dřeva, a začne. Musí se pokusiti to udělati na začátku lunárního cyklu. Zdaří-li se to, odkape do 
kotle 7 kapek vody. Vezme vařečku z bambusu a 3x pomíchá po směru hodin. Přidá půl tuctu kapek inkoustu. 
Přiměje kotel k varu, a rychle upustí křídlo kolibříka. To má za následek, že se voda vypaří a v kotli je pouze 
inkoust a křídlo. Vkape 9 kapek vody a vloží žíni jednorožce. Lektvar je světlemodrý s oranžovými a zlatými 
tečkami. Rychle nasype písek a 11krát promíchá proti směru hodin. Nechá týden v chladu oddechnout. Po 
uplynutí opět 7krát po směru hodin zamíchá a do nápoje namočí vlas. Poté ho polije inkoustem, jež zbyl a přidá 
do kotle. Vezme lístek ze zlaté růže a nechá ho trochu ohořet, a on ještě víc zlatý. Položí ho pod slunce, aby z něj 
slezlo zlato. Nechá ho tak tři hodiny. Zatím si vezme tři vlasy Vševědovy a jeden po druhém tam vhodí. Lektvar 
je bílý. Nyní vezme čokoládu a vylije ji do kotle. Nápoj zhnědne. Nastrouhá měsíční kámen a vysype do hrnce. 
Setře z listu zlato, a přidá zlato i list. Nápoj je průhledný, ale nazlátlý. Vezme zbylých sedm kapek vody a přilije 
je. Lektvar opět vypadá jako voda. „Vodu živou“ nechá odležet do konce lunárního cyklu.  
Kdy pít? Lektvar lze píti pouze za úplňku, přesně uprostřed nočního cyklu.    
                                                                                       Z receptů Karolíny Sedláčková, 6. B 
 
 

Ingredience: 
 
 

� 23 kapek vody  
� žíně z ocasu jednorožce  
� křídlo kolibříka  
� tucet kapek modrého inkoustu  
� vlas zlatovlasé děvy  
� písek z pouště na Novém světě  
� lístek ze zlaté růže  
� tři zlaté vlasy děda Vševěda  
� kámen z Měsíce  
� půl tuctu kapek horkého čokoládového nápoje 

 



 

 

Ve zkratce o AIDS 

Vysvětlivky: 

A = Acquired = získaný během života, způsobený virem 

I = Imunne = selhání obranyschopnosti, oslabení organismu 

D = Deficience 

S = Syndrome = syndrom, příznaky typické pro určité onemocnění 

AIDS = Syndrom získaného selhání imunity 

H = Human = lidský 

I =Immunodeficiency = chybějící obranyschopnost 

V = Virus = virus 

HIV = Virus lidského imunodeficitu 

Nemoc AIDS je způsobena virem zvaným HIV 

Vir (virus) je mikroorganismus, který způsobuje nemoci. Slovo vir pochází z latiny a znamená jed. 

Většina virů může být snadno přenesena pouhým vdechnutím. Příkladem je vir, který způsobuje 

nachlazení . Tyto viry jsou velmi odolné a mohou přežívat sami o sobě poměrně dlouhou dobu než 

najdou svého hostitele. 

HIV je choulostivější a je mnohem složitější se jím nakazit. Navíc není schopen přežít vně lidského 

těla delší dobu; HIV může přežívat v tělních tekutinách, jako je krev, sperma nebo slinách. A může být 

přeneseno, dojde-li ke styku těchto tekutin se sliznicí dalších osob. HIV je odlišný od většiny ostatních 

virů v tom, že se specializuje na napadání těch buněk, které jsou určeny k obraně proti němu. Kvůli 

této skutečnosti je HIV tolik nebezpečný vir – napadá imunitní systém organismu. 

HIV napadá specificky buňky CD4, které jsou řídícími buňkami imunitního systému. Virus HIV, který 

infikoval buňky se může vyvíjet dvojím způsobem: 

1. Virus zůstává v klidovém stavu a infikovaná CD4 buňka žije dál normálním životem. Infekce 

přetrvává, aniž by se u pacienta projevily nějaké její příznaky. 

Infikované CD4 buňky se z takového jedince mohou přenést (krví, sekrety pohl. ústrojí) na další 

jedince a infikovat je. HIV chronicky infikuje další druh bílých krvinek- makrofágy. 

2. Virus se stává aktivní a množí se uvnitř buňky, která se nakonec rozpadá, přičemž dochází k 

uvolnění velkého množství virů, které budou infikovat další buňky. Když dojde k zničení velkého 

počtu CD4 buněk v organismu, ať už přímo nebo nepřímo v důsledku infekce virem, oslabí se 

imunitní obranyschopnost organismu. Pak se s velkou pravděpodobností projeví symptomy AIDS. 

Hlavními prostředníky přenosu viru je krev, sperma nakažených osob. Virus byl v nepatrném 

množství zjištěn i v dalších tělních tekutinách (ve slinách, slzách, potu apod.). V nich se však 

zpravidla vyskytuje pouze v podprahovém množství, které k vyvolání infekce nestačí. Při píchnutí 

nebo poranění předměty kontaminovanými krví (jako např. jehlami) může k přenosu viru rovněž dojít. 

 



 

 

V praxi dochází ke čtyřem způsobům přenosu: 

pohlavním stykem,  

z infikované matky na plod  

při půjčování injekčních stříkaček, jehel, apod., 

při krevní transfúzi a injekčním podávání krev. derivátů (u nás v současnosti již velmi výjimečně) 

Osvětová a informační kampaň Červená stužka 

Jak vznikl projekt Červená stužka? 

Projekt Červená stužka byl zahájen v roce 1991 zásluhou Visual AIDS, charitativní skupiny umělců se 

sídlem v New Yorku, která se snaží respektovat, uznávat a chovat v úctě přátele a kolegy, jež umírají 

nebo zemřeli na AIDS.  

Jak probíhá? 

Občanům je nabízen odznak červené stužky (hodnota je 20 Kč), která je symbolem solidarity s lidmi 

HIV pozitivními a AIDS nemocnými a symbolizuje boj proti AIDS.  

Na co je použit výtěžek sbírky? 

Na provoz a preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc a Domu světla - provoz ambulance, 

ve které se provádí bezplatné anonymní testování na HIV infekci, na provoz telefonní a internetové 

AIDS poradny. 

Kolik peněz se vybralo v České republice při Červené stužce v roce 2009? 

1 108 952,20 Kč 

Kolik peněz vybrali žáci ZŠ v Olešnici? 

4 568 Kč 

 

 



 

 

Stehlík obecný 

 

 

Je částečně tažný pěnkavovitý  pták s pestře zbarveným peřím. Patří do čeledi pěnkavovitých.   

Sameček je stejně zbarvený jako samička.  Kolem zobáčku má stehlík červeně zbarvené peří. 

Když uvidíte stehlíka bez červené skvrny kolem zobáku, pak se nedivte, je jen ještě moc 

mladý . Oči a temeno lemují černé proužky. Na křídlech je žlutý pásek, který obléhají dva 

černé pásky. Stehlík je asi 12 cm dlouhý a váží 16 g.  

Teď v zimě můžeme stehlíka výjimečně vidět v budkách. Ozývá se opakovaným voláním 

„stigelit“ nebo „tiglit“. 

V létě ho potkáme na zahradách, v sadech, v parcích, na okrajích lesů a někdy i na otevřené 

krajině. Stehlík hnízdí od května do srpna a ročně mívá jednu snůšku. Do většinou dobře 

ukrytého hnízda na větvích vysokých listnatých stromů klade 4 až 6 vajec, na kterých sedí  

11 - 14 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 13 - 15 dnech. 

Stehlík obecný se vyskytuje  v celé Evropě kromě Asie a Skandinávie. Mimo dobu hnízdění 

ho můžeme vidět v malých skupinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obr.: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 



 

 

Justin Bieber  

 

 

Justin Bieber se narodil 14.března.1994 v kanadském Stratfordu. 

Jeho celé jméno je Justin Drew Bieber. Justin je kanadský 

zpěvák, který se proslavil díky YouTube, na kterém ho objevil 

jeho aktuální manažer Scooter Braun. O několik týdnů později 

Justin podepsal nahrávací smlouvu s Island Record. 

Nejúspěšnější singl One time v hitparádě porazil i hudební 

skupinu Tokio Hotel se singlem Automatic. 

Justinovi bylo 12 let, když vystoupil v pěvecké soutěži ve 

Stratfordu a umístil se zde na druhém místě. Naučil se hrát na 

klavír, bicí, kytaru a trubku. Na konci roku 2007 začala Justinova matka nahrávat jeho videa 

na YouTube, aby mohla rodina a přátelé shlédnout Justinovi výkony, objevili se tam například 

cover verze písní umělců jako je Justin Timberlake nebo Michael Jackson. Brzy byl osloven 

společností Rapid Discovery Media, která mu pomáhala s účetnictvím, střihem a produkcí 

jeho videí z YouTube a Myspace. Po vložení jeho interpretace songu With You od Chrise 

Browna, sám Brown osobně zavolal Justinovi a pochválil mu tuto interpretaci. Scooter Braun, 

když viděl tato videa tak hned Justina kontaktoval a společně letěli do Atlanty, kde se Justin 

setkal s Usherem. O týden později Justin zazpíval Usherovi a získal tak nahrávací smlouvu s 

Island Record, která byla podepsána v říjnu 2008. Justin měl původně podepsat smlouvu s 

Justinem Timberlakem, ale nakonec ji podepsal s Usherem.  

První singl z jeho nového alba One Time, které vyšlo v listopadu 2009, je song One Time, v 

jehož videoklipu hraje také Usher.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Vtipy 

 

 

Lékaři se dlouho radí nad pacientem a nakonec se rozhodnou pro okamžitou operaci. Pacient 
protestuje:  „To radši umřu, než abych se nechal operovat!“ 

„Jen se nerozčilujte, obojí se dá krásně spojit!“ 
 

Pán s novým, velmi drahým jízdním kolem si vyjede na výlet na rozhlednu. 
Pod rozhlednou si kolo přiváže ke stromu a přiloží cedulku s nápisem: „Nekrást, každého 
chytím, Sherlock Holmes“. Vrátí se zpátky, strom je poražený, kolo nikde a na cedulce 

připsáno: „Mě nechytíš“,  Lance Armstrong. 

Učitelka: „Tak si někoho vyvoláme!“ 
Z třídy se ozve: „Například Satana!“ 

 
„Proč se musím učit číst?", ptá se Pepík 

„Abys měl co dělat, když se rozbije televize", vysvětluje máma. 
 

Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? Žádný, sedíš, a nevíš za co! 

Syn se doma učí gramatiku: „Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?" - 
„Ztracený synku, ztracený!“ 

Děti ve škole dostaly za úkol napsat slohovou práci na téma „Chudá rodina" 
Dcera milionáře nejprve dlouze přemýšlí a potom začne psát: 

„Byla jednou jedna chudá rodina. Otec byl chudý, matka byla chudá. Chudá byla i jejich 
služka, šofér a zahradník. I jejich kuchař byl chudý..." 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ „Výborně synku, když na to máš, tak studuj.“ 

 
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: „Co nejvíce způsobuje pocení u člověka?“ 

 „Vaše otázky“, odpoví student.  
 
 

Školáci si prohlíží obří akvárium a paní učitelka se ptá: „Z  jakého oceánu jsou tyto ryby?“ 
Všichni mlčí.  A paní učitelka: „Správně, je to Tichý oceán!“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Soutěž 

 

 

 
Máte rádi pohádky? Která pohádka je vaše 

nejoblíbenější? Znáte pohádky?  
Tak proč nezkusit naši soutěž!  

Neváhejte, napište správné odpovědi, a pak 
už jen čekejte na věcnou odměnu.  

Všem, kteří nám napíší, jaká je jejich 
nejoblíbenější pohádka a namalují obrázek 

k této pohádce, automaticky získávají 
odměnu. Uzávěrka soutěže je 23. 1. 2010. 

 
 

 

1. Zlý král, který usiloval o ruku princezny Lady se jmenoval? 

2.  V pohádce Dařbuján a Pandrhola netekla v potoce voda, ale jiná tekutina. Víte jaká? 

3. Jak se jmenovalo děvče, které si vzal Ivan za nevěstu v pohádce Mrazík? 

4. Malej, ale šikovnej byl čertík v pohádce Princezna ze mlejna. Kdo si ho zahrál? 

5. Čeho se báli čerti v pohádce S čerty nejsou žerty? 

6. Zdálo by se, že pohádky vždy mají šťastný konec. Jinak je tomu však v pohádce Sněhurka. Víte, co 

se Sněhurce stalo? 

7. Napište název tří  pohádek, v nichž se vyskytuje číslovka. 

8. Jak se jmenovala šíleně smutná princezna? 

9. Jak se jmenovali sourozenci princezny Večernice? 

10. Jaké písmeno říkala špatně princezna, která ráčkovala? 

 

__________________________________________________________________________________________
Řešení z minulého čísla: 1. Druh stromu nelze vytvořit ze slova sinarc, 2. následující číslo v řadě je 40 

(přičítáním prvočísel  3, 5, 7, 11,13), 3. číslo 3 (7-4, rozdíl druhého a prvního čísla v řádku je číslo 
poslední),  4. zima, 5. následuje písmeno y (mezi jednotlivými písmeny jsou 2,4,6,8 písmen), 6. 

Antonymum- slovo opačného významu. 7. Ortocentrum- průsečík výšek v trojúhelníku 

Výhercem z minulého čísla soutěže se nestává nikdo. Do redakce nepřišly žádné odpovědi na otázky.   

  

 



 

 

Poděkování 

Česká společnost AIDS pomoc zaslala naší škole toto poděkování za účast při sbírce Červená stužka  
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 P O D Ě K O V Á N Í 

za příspěvky do rubriky Příběh 

Redakce školního časopisu děkují Karolíně Sedláčkové a Radkovi Janečkovi za jejich 

příspěvky, které vznikly v hodině českého jazyka pod vedením paní učitelky Veselé. 

Autoři článku získávají věcnou odměnu (knížku, pexeso a čokoládu). 

 

 


